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İlgi: 29/01/2007 tarihli ve B.050.PGM.0730001/082 sayılı yazı. 
 
 
 İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında 
veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam edilen iç denetçilere yapılacak ek ödemeler 
konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 2 nci maddede ise; 
 “Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre istihdam edilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü 
geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin miktarı ile esas ve usûlleri; personelin 
sertifika derecesi, görev yapılan birim ve iş hacmi, personelin çalışma süresi ve aylık derecesi 
gibi kriterler dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Bu ödemede 657 sayılı 
Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesinti yapılmaz.  

Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarında 657 sayılı Kanuna göre istihdam edilenlere, 
anılan Kanun ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında görev 
yaptıkları kurum personelinin yararlandığı tazminat, fazla mesai ve benzeri başka herhangi bir 
ödeme yapılmaz.” 

hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca iç denetçi kadrolarında istihdam edilenlere 
ödenecek ek ödemenin usul ve esasları 05/08/2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 13/02/2006 tarihli ve 2006/10808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu usul ve esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde de, “Bu Karar 
kapsamında ek ödeme yapılan iç denetçilere, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında, görev yaptıkları kurum personelinin 
yararlandığı tazminat, fazla çalışma ücreti ve benzeri başka herhangi bir ödeme yapılmaz.” 

denilmek suretiyle, iç denetçilere hangi ödemelerin yapılmayacağı 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi hükmü çerçevesinde belirtilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1/7/2006 tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 1700 sayılı 
Dahiliye Memurları Kanununa eklenen ek 5 inci maddede; 
 “İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri 
Sınıfında bulunan personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 
200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; 
personelin görev mahalli, çalışma şartları, unvanı, görevi, aylık derecesi gibi kriterler dikkate 
alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanı tarafından belirlenir. 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 28 inci ve 63 üncü maddelerine göre ödeme yapılanlar ile 



diğer mevzuata göre ilave ödemeden yararlananlara emsali unvanlara göre belirlenen 
oranların altında ek ödeme oranları tespit edilebilir veya hiç belirleme yapılmayabilir….” 
 hükmüne yer verilerek, Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki 
İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ile ödemeye ilişkin 
esas ve usullerin Bakanlığımız uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanı tarafından belirleneceği 
belirtilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca hazırlanan “Mülki İdare Amirliği Hizmetleri 
Sınıfında Bulunan İçişleri Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve 
Esaslar”da da söz konusu personele yapılacak ek ödemenin usul ve esasları ile ödeme tutarları 
belirlenmiş olup, ancak bu düzenlemede 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda 
belirtilen hükümleri dikkate alınmak suretiyle Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında 
bulunan iç denetçiler için herhangi bir belirleme yapılmamıştır. 
 Bu bağlamda, gerek Genel İdare Hizmetleri Sınıfında gerekse Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri Sınıfında istihdam edilen iç denetçilere, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca belirlenecek ek ödeme dışında ayrıca ek ödeme 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
 Bilgilerini ve gereğini arz ederim.  
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